
 Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
1. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht tot 

ontwikkeling en/of levering van games
2. Opdrachtgever: het bedrijf dat met BlewScreen de 

Overeenkomst sluit. 
3. Opdracht: door Opdrachtgever opgestelde opdracht, 

waarin wordt gevraagd een bepaald product te 
ontwikkelen en te leveren.

4. Derden: door BlewScreen ingeschakelde personen 
die bij de uitvoering van de Opdracht worden 
betrokken.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 

aanbiedingen van en overeenkomsten met 
BlewScreen waarop BlewScreen deze algemene 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard 
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze 
voorwaarden zijn afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand

 gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het 
overige in deze algemene voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. 

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van 
één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 
‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen Opdrachtgever en BlewScreen 
een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie 
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze 
algemene voorwaarden.

6. Indien BlewScreen niet steeds strikte naleving van 
deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 
BlewScreen in enigerlei mate het recht zou verliezen 
om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. BlewScreen zal alle juridische en technische 
middelen inzetten om schending van de  
algemene voorwaarden te voorkomen of naleving 
ervan af te dwingen.

8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle overeenkomsten van

 BlewScreen met Derden, die voor de uitvoering van   
 de Opdracht worden betrokken.

Artikel 3: Opdracht
 BlewScreen behoudt zich het recht voor om 

bij de uitvoering van de Opdracht Derden in te 
schakelen of Opdrachtgever naar deze Derden 
door te verwijzen. Bij een doorverwijzing vervalt de 
Overeenkomst tussen BlewScreen en Opdrachtgever 
en is BlewScreen gevrijwaard van toekomstige 
verplichtingen en aansprakelijkheden. 

Artikel 4: Offertes
1. BlewScreen kan niet aan de offerte worden 

gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2. Alle offertes van BlewScreen dienen binnen de in de 
Overeenkomst gestelde termijn door Opdrachtgever 
uitdrukkelijk te worden aanvaard. Wanneer 
uitdrukkelijke aanvaarding binnen de gestelde termijn 
uitblijft, is  geen overeenkomst tot stand gekomen.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 BW 
is een van de offerte afwijkende aanvaarding door 
Opdrachtgever niet bindend voor de Opdrachtnemer. 

Artikel 5: Overeenkomst 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd behoudt 
BlewScreen zich het recht om de contractperiode 
te verlengen indien dit noodzakelijk blijkt voor een 
goede uitvoering van de Opdracht.

2. Wanneer binnen de looptijd van de Overeenkomst 
voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een 
termijn overeen is gekomen, dan is dit nimmer de 
fatale termijn.

3. BlewScreen heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door Derden. 
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6: Wijziging en aanvulling van de 
Overeenkomst

1. Indien één der partijen de inhoud of de omvang 
van de Opdracht wenst aan te vullen of te wijzigen, 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. In het geval de partijen geen overeenstemming 
kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of 
aanvullingen, blijven de partijen gebonden aan de 
oorspronkelijke overeenkomst. 

3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde 
wijzigingen of aanvullingen door Opdrachtgever 
komen voor de rekening van Opdrachtgever, tenzij 
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de 
Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties hebben, zal BlewScreen 
Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 7: Opschorting en ontbinding 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd 
worden als gevolg van een omstandigheid die niet 
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Tekortkomingen van BlewScreen in de nakoming 
van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, 
mobilisatie, onlusten, overstroming, brand en 
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andere ongevallen, ziekte van personeel, stakingen, 
uitsluitingen, acties van vakbonden, niet levering 
van materialen door Derden, opzet of schuld van 
hulppersonen, verkeersstoornissen te land, te 
water en in de lucht, gebrek aan vervoermiddelen, 
machinebreuk, verstoring van de energievoorziening, 
belemmerende maatregelen van binnenlandse 
en buitenlandse overheden, sabotage en andere 
soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt 
als niet aan BlewScreen toe te rekenen en geven 
Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst of tot schadevergoeding. 

3. In de volgende gevallen is BlewScreen bevoegd 
om verdere uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten, dan wel tot ontbinding van de 
Overeenkomst over te gaan:

a. Na het sluiten van de Overeenkomst 
aan BlewScreen ter kennis gekomen 
omstandigheden geven BlewScreen goede 
grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan 
zijn verplichtingen zal voldoen;

b. Indien BlewScreen Opdrachtgever bij het 
sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en 
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende 
is.

4. Indien BlewScreen na aanvaarding van een opdracht 
tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan 
door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend 
of tijdelijk niet mogelijk is, is hij gerechtigd verdere 
uitvoering op te schorten en/of de Overeenkomst te 
ontbinden.

Artikel 8: Overmacht 
1. Indien BlewScreen zijn prestatie als gevolg van 

overmacht niet kan nakomen, zal de opdrachtgever 
geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
uitblijven van de prestatie op de in overmacht 
verkerende BlewScreen verhalen.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, 
waarop BlewScreen geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor BlewScreen niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij 
BlewScreen worden daaronder begrepen. 

3. BlewScreen heeft ook het recht zich op overmacht 
te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat BlewScreen haar 
verbintenis had moeten nakomen.

4. Indien BlewScreen bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, 
of door het intreden van de overmacht slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is 
zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare 
deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke overeenkomst.

5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
van opschorting langer duurt dan twee maanden is 
ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade, in verband met de opschorting, aan de 
andere partij.

Artikel 9: Declaratie
1. BlewScreen is gerechtigd de Overeenkomst in 

verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd 
kan BlewScreen de uitvoering van de onderdelen 
die tot een volgende fase behoren opschorten 
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
De verschillende fasen worden in de Overeenkomst 
aangegeven.

2. In de onder 7.3 genoemde gevallen zijn de 
vorderingen van BlewScreen op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Eén en ander onverminderd 
het recht van Blewscreen schadevergoeding te 
vorderen. 

Artikel 10: Betaling 
1. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur 

in Euro’s binnen 10 werkdagen na de factuurdatum. 
2. Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn 

overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in 
verzuim te zijn, zonder dat BlewScreen voorafgaand 
Opdrachtgever in gebreke dient te stellen of aan 
dient te manen. Opdrachtgever is alsdan een rente 
verschuldigd van 9% per maand. De rente over het 
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het 
moment van voldoening van de declaratie. 

3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het 
verschuldigde bedrag en de daarop gerekende 
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van 
zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, 
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, 
deurwaarders en incassobureaus. De kosten van 
andere invorderingsmaatregelen die BlewScreen 
treft ten aanzien van de in verzuim verkerende 
Opdrachtgever, komen eveneens voor de rekening 
van Opdrachtgever. 

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig overgaat tot 
betaling of zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, dan heeft BlewScreen 
de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen 
op te schorten. In dat geval is BlewScreen niet 
aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht 
ontstaan als gevolg van de opschorting. 

5. Opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten ter zake 
een door hem of een derde op BlewScreen 
gepretendeerde vordering. 
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6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of 
surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de 
vorderingen van BlewScreen op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. 

7. In geval van annulering van de Opdracht door 
Opdrachtgever, zijn alle door BlewScreen ter 
zake van de Opdracht gemaakte kosten alsmede 
administratiekosten met een minimum van € 50 
excl. BTW door Opdrachtgever aan BlewScreen 
verschuldigd. Bij annulering zal BlewScreen 
Opdrachtgever hiervoor een declaratie toezenden. 
Indien BlewScreen van Opdrachtgever een voorschot 
heeft ontvangen, dan worden de voornoemde kosten 
hiermee verrekend. 

Artikel 11: Afname en garantie
1. Levering geschiedt op een door partijen in onderling 

overleg vast te stellen moment en plaats. 
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen 

op de overeengekomen plaats en moment. Indien 
Opdrachtgever afname weigert of de levering op 
een andere manier onmogelijk maakt, is BlewScreen 
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening 
en risico (verlies, diefstal, schade etcetera) van 
Opdrachtgever. 

3. Het risico gaat op Opdrachtgever over op het 
moment waarop levering overeen is gekomen, ook 
wanneer levering nog niet heeft plaatsgevonden. 

4. De door BlewScreen te leveren zaken voldoen 
aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan 
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld 
kunnen worden bij normaal gebruik in Nederland. 
Dit gebruik is de reikwijdte van de navolgende 
garantievoorwaarden. Bij gebruik buiten Nederland 
dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik 
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en 
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld 
worden. BlewScreen kan in dat geval andere 
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van 
de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

5. BlewScreen hanteert een garantietermijn van 90 
dagen, tenzij uit de aard van het geleverde anders 
voortvloeit of partijen expliciet in de Overeenkomst 
anders zijn overeengekomen. Indien de door 
BlewScreen verstrekte garantie een zaak betreft 
die door een derde werd geproduceerd, dan is de 
garantie beperkt tot die, die door de producent van 
de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt 
vermeld. 

6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde samen 
met BlewScreen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk 
op het moment dat de zaken hem ter beschikking 
worden gesteld. Eventuele zichtbare gebreken 
dienen bij dit onderzoek direct aan BlewScreen te 
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken 
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 
veertien dagen, na ontdekking daarvan binnen de 
garantietermijn, schriftelijk aan BlewScreen te worden 
gemeld.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, 
dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op 
herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

8. Indien een gebrek binnen de garantietermijn is 
ontstaan en dienaangaande tijdig is gereclameerd, 
dan zal BlewScreen, overeenkomstig de 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de 
gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn 
na schriftelijke kennisgeving van het gebrek 
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan 
danwel vervangende vergoeding daarvoor aan 
Opdrachtgever voldoen. 

9. Indien komt vast te staan dat de melding van een 
gebrek ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, 
integraal voor rekening van Opdrachtgever.  

10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten 
voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, 
verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in 
rekening gebracht worden.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. Alles in het kader van de Overeenkomst BlewScreen 

geleverde blijft eigendom van BlewScreen totdat 
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 
BlewScreen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is 
nagekomen.

2. Indien Derden beslag leggen op het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is 
Opdrachtgever verplicht om BlewScreen daarvan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- 
en waterschade alsmede tegen diefstal en de 
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 
BlewScreen ter inzage te geven. Bij een eventuele 
uitkering van de verzekering in verband met schade 
aan het geleverde, is BlewScreen gerechtigd tot 
deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt 
Opdrachtgever zich er jegens BlewScreen bij 
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan 
al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht 
(blijken) te zijn. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. BlewScreen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor schade toegebracht aan Opdrachtgever dan wel 
Derden in het kader van de Opdracht. 

2. Indien BlewScreen aansprakelijk mocht zijn voor 
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
BlewScreen beperkt tot maximaal tweemaal de 
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte 
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft, althans tot maximaal EUR 2500,00 (Zegge: 
vijfentwintighonderd euro). 
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3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van 
aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is 
van directe personenschade of zaakschade die het 
rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of 
opzettelijke tekortkoming Blewscreen.

4. BlewScreen is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

Artikel 14: Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart BlewScreen voor alle 

aanspraken van Derden die jegens BlewScreen 
worden gedaan, naar aanleiding van schaden, 
voortspruitend uit het gebruik of de toepassing door 
deze Derden van gedane opdracht.

2. Indien BlewScreen door Derden aansprakelijk wordt 
gesteld, dan is Opdrachtgever gehouden BlewScreen 
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht 
mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven 
in het nemen van adequate maatregelen, dan is 
BlewScreen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd 
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van BlewScreen en Derden daardoor 
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 15: Intellectuele eigendom
1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van BlewScreen niet 
toegestaan de door BlewScreen geproduceerde 
stukken van iedere aard  te openbaren, of ter kennis 
van Derden te brengen. 

2. BlewScreen behoudt tevens het recht de door de 
uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor 
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij 
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van Derden 
wordt gebracht. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BlewScreen partij 

is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, 
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien 
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van BlewScreen 
is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
Niettemin heeft BlewScreen het recht het geschil voor 
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17: Recht op wijziging
BlewScreen behoudt te allen tijde het recht voor om 
de algemene voorwaarden te wijzigen.


